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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Skatteverkets offensiv mot skatteplanering bryter 

mot rättssäkerheten. Uppsatsen har avgränsats till hur CFC-reglerna tillämpas när det föreligger 

ett skatteavtal. Den teoretiska analysen bygger på CFC-reglerna i 39 a kap. IL, praxis från RÅ 

och SRN samt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  

 

Enligt gällande rätt så krävs det att CFC-bolag ska vara en utländsk juridisk person enligt 

definitionen i IL och bolaget måste även ha en lågbeskattad inkomst. Bolaget måste även 

redovisa vinst för att klassas som ett CFC-bolag. För att vara en delägare som omfattas av CFC-

reglerna krävs att delägaren är en fysisk eller juridisk person som är skattskyldig. Det krävs 

även att delägaren tillsammans med personer i en intressegemenskap, direkt eller indirekt 

genom andra utländska personer innehar eller kontrollerar minst 25 procent eller mer av den 

utländska personens kapital eller röster. Det finns ett flertal regler för att bestämma om 

inkomsten ska anses vara lågbeskattad eller inte alls beskattad, dels huvudregeln, 

kompletteringsregel 1, kompletteringsregel 2 och en filialregel.  

 

Utöver CFC-reglerna har även rättssäkerheten inom skatterätten behandlats. Begreppet 

rättssäkerhet har ingen klar definition, men en viktig del av rättssäkerheten är förutsägbarheten. 

Förutsägbarheten innebär att beslut ska stödjas på i förväg kända och gällande rättsnormer, detta 

får dock inte leda till ett naivt synsätt. Svåra fall med speciella omständigheter kommer alltid 

att kräva en längre och rationell argumentation för att nå rimliga beslut. Inom rättssäkerheten 

behandlas även legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen. Dessa principer fyller en viktig 

funktion inom myndighetsutövningen när individer beskattas. Rättssäkerhetsperspektivet är 

extra viktigt inom skatterätten, detta för att skatter inskränker individens personliga och 

ekonomiska handlingsutrymme.  

 

Praxis som behandlar CFC-reglernas förhållande när det föreligger ett skatteavtal är sparsam. 

På grund av detta har även förhandsbesked från SRN behandlats för att belysa gällande 

rättstillämpning.  

 

Uppsatsen når slutsatsen att Skatteverkets offensiv mot skatteplanering tangerar gränsen av vad 

som är rättssäker och ibland tillämpas reglerna på ett sätt som strider mot rättssäkerheten. 

Således är Skatteverkets offensiv mot skatteplanering inte rättssäker.  
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1. Inledning 
 

Skatteplanering är ett ämne som väcker starka känslor och reaktioner och anses av många 

individer som moraliskt förkastligt. Skatten är den viktigaste delen i ett samhälle för att 

upprätthålla en fungerande statsapparat. Utan skatteintäkterna skulle inte staten kunna 

upprätthålla ordning eller ett fungerande välfärdssystem. Med den rådande demografiska 

utvecklingen är varje skattekrona viktig. 

 

När världen blir mer och mer globaliserad och flödet av pengar mellan länder går allt snabbare 

skapar skatteplanering och skatteflykt ett allvarligt problem för både Sverige och andra länder. 

Länder har på senare tid försökt motverka detta genom att förhandla fram 

informationsbytesavtal med länder som betraktas som skatteparadis. Nya avtal har tecknats och 

redan befintliga avtal har omförhandlats för att ge ett så bra informationsutbyte som möjligt.  

 

Skatteverket har på senare år även ökat kontrollen av dolda inkomster i skatteparadis genom 

olika informationskällor. En av de mest uppmärksammade informationskällorna som används 

för att råda bukt på problemet härrör från diverse läckor. Hit kan nämnas exempelvis Offshore 

leaks, Swiss leaks och Panamadokumenten.  

 

Skatteverket ger varje åt ut en årsredovisning som berör en stor del av Skatteverkets 

verksamhet. I denna redovisning finns ett avsnitt som redovisar det så kallade ”skattefelet”. 

Skattefelet är skillnaden mellan det fastställda och det teoretiska riktiga beloppet för skatter och 

avgifter. Målet är att skattefelet ska vara så lågt som möjligt. Det redovisade skattefelet för 

2014–2016 i Sverige var för små- och medelstora aktiebolag, enskilda näringsidkare och 

handelsbolag 3,5 procent. För privatpersoner var det 1,4 procent. Beloppet kanske inte låter så 

stort, men om procentsatserna, 3.5 + 1.4, omvandlas till svenska kronor blir summan 24,6 

miljarder kronor som på grund av olika anledningar aldrig beskattas. Här bör nämnas att denna 

summa endast reflekterar privatpersoner och små- och medelstora företag. Skattefelet för stora 

företag har Skatteverket inte uppskattat på grund av resurserna och tiden det skulle ta. Således 

återspeglar beloppet inte det totala skattefelet.1 

 

CFC-reglerna existerar i syfte motverka skatteplanering när företag och privatpersoner försöker 

undvika skatt genom så kallade skatteparadis. CFC-regleringen ska bekämpa skatteundvikande 

genom avledande av delägarinnehav eller kontroll till lågbeskattade länder.  

 

1.1  Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utröna huruvida Skatteverkets ökade ansträngningar tangerar 

gränser för vad som är rättssäkert eller ifall Skatteverket redan sätter rättssäkerheten på spel. 

Är Skatteverkets offensiv mot skatteplanering förenligt med rättssäkerheten? För att besvara 

denna frågeställning så är syftet med uppsatsen att utröna om CFC-reglerna tillämpats av 

Skatteverket och SRN på ett sätt som bryter mot rättssäkerheten. 

 
 
 

                                                      
1 Skatteverket, 2018 årsredovisning för skatteverket, s 26, 20/4 2019. 
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1.2  Frågeställning 
 
För att uppnå nämnda syftet ska jag besvara följande frågeställning: 

 

• Är skatteverkets offensiv mot skatteplanering rättssäker? 

 

För att specificera och avgränsa frågeställningen ytterligare kommer uppsatsen avgränsas till 

rättssäkerheten vid bedömningen av CFC-reglernas tillämplighet när det föreligger ett 

skatteavtal.   

 

1.3  Avgränsning 
 

Skatteplanering är ett otroligt stort och komplext område med ett stort antal olika metoder som 

skulle vara intressant att belysa i denna uppsats. På grund av det ovan nämnda kommer 

uppsatsen således att avgränsas till CFC-reglerna.  

 

I denna uppsats sker undersökningen utifrån ett svenskt perspektiv, det vill säga att endast den 

svenska CFC-lagstiftningen kommer behandlas. Ett fåtal domar från EU-domstolen kommer 

dock att behandlas, för att dessa påverkar den svenska skatterätten på ett betydelsefullt sätt. 

Således kommer inte dubbelbeskattningsavtalen inom skatterätt att beröras, detta på grund av 

det begränsade antalet sidor, samt den begränsade tid som finns att disponera.  

 

1.4  Metod och material  
 
För att utröna om Skatteverkets offensiv mot skatteplanering vid tillämpning av CFC-reglerna 

bryter mot rättssäkerheten används i denna uppsats den rättsdogmatiska metoden. 

Utgångspunkten har således varit att använda sig av de accepterade rättskällorna. Mer konkret 

så har denna uppsats grundats på lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och även till en viss del 

den juridiska doktrinen.2 Medan lagar och praxis har formell auktoritet så har doktrinen endast 

använts för att underbygga de argument som framförts.3  

 

Den teoretiska analysen har grundat sig till stor del på ett rättssäkerhetsperspektiv och enligt 

min mening är det här självklart. Utövandet av beskattning är myndighetsutövning som 

inskränker individens ekonomiska och personliga förhållande.  

 

1.4.1 Skatterättsnämnden  
 

SRN är en statlig myndighet som har lämnat förhandsbesked i skattefrågor sedan 1951, detta 

medför att SRN omfattas av offentlighetsprincipen. Deras skyldighet att lämna ut 

förhandsbesked till allmänheten är dock begränsad. Inom SRN föreligger absolut sekretess när 

det handlar om uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Uppgifter 

som kan avslöja om vem beslutet handlar om sekretessbeläggs. Det kan dock i vissa fall 

föreligga att förhandsbesked helt kan beläggas med sekretess om omständigheterna är så 

speciella att beskedet inte går att avidentifiera. Även ansökningar om förhandsbesked från 

personer eller företag omfattas av sekretessen.4 

                                                      
2 Nääv & Zamboni, Juridisk metodlära, s 11. 
3 Nääv & Zamboni, s 28. 
4 Skatterättsnämnden, Sekretess 1/5 2019.   
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Rättspraxis gällande CFC-reglerna är mycket knapp. På grund av detta kommer även 

förhandsbesked från SRN att behandlas för att ge en klarare bild av tillämningen av CFC-

reglerna. Ansökan om förhandsbesked kan göras av både Skatteverket och fysiska eller 

juridiska personer. Möjligheten för det allmänna ombudet att ansöka om förhandsbesked har 

kommit till för att ge rättsfrågor som kan vara av prejudikatsvärde en möjlighet att få en snabb 

lösning.5 Förhandsbeskeden från SRN är speciella inom skatterätten och kan lämnas i 

skattefrågor under förutsättning att rättsläget är oklart och att förhandsbeskedet kommer vara 

”av vikt för den skattskyldige eller av vikt för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning”.6 

Anledningen till att SRN infördes var att skatterätten fick en allt mer komplicerad lagstiftning 

samtidigt som det fanns ett ökande skattetryck.7 

 

Ett förhandsbesked skapar en möjlighet att på förhand få en beskattningsfråga bedömd gällande 

tolkning.8 Denna möjlighet finns till för att öka förutsägbarheten, detta är av speciell vikt för 

den enskilde som kan påverkas väldigt negativt av ett svårtolkat eller feltolkat lagrum. Det kan 

medföra mycket omfattade konsekvenser för den skattskyldiges enskilda ekonomi.9  

 

Om den enskilde yrkar det, är ett förhandsbesked som vunnit laga kraft bindande för 

Skatteverket och den allmänna förvaltningsdomstolen. Beslutet från SRN är dock inte bindande 

om det skett en författningsändring, som påverkar beslutet, under tiden beslutet fattades.10 

Därmed är ett förhandsbesked bindande för Skatteverket om den skattskyldige väljer att 

åberopa det, detta oavsett om det är den skattskyldige eller ombudet som ansöker om 

förhandsbeskedet. Beskedet är även bindande för domstolen. Om beslutet är till nackdel för den 

skattskyldige och den skattskyldige inte åberopar beslutet kan inte Skatteverket åberopa 

beslutet som är till nackdel för den skattskyldige.11 Besluten som meddelats av SRN kan 

överklagas. Om beslutet överklagas behandlas ärendet direkt av HFD.12 HFD är därmed den 

sista instansen som kan pröva ett beslut från SRN. Således kan det konstateras att ett beslut från 

SRN som inte ändras av HFD borde uppnå en form av prejudikatvärde.  

 

Doktrin som behandlar förhandsbesked påstår att förhandsbeskeden har en stark 

prejudikatinställning.13 Förhandsbeskeden som meddelas anses också vara välmotiverade.14 

Trots allt så hänvisar beslut från SRN till lagar och förarbeten.15 Besluten från SRN anses vara 

ett viktigt instrument och har blivit viktiga för att ge vägledning när lagen inte räcker till eller 

praxis saknas.16  

 
Det bör dock nämnas att EU-domstolen inte anser att SRN är en domstol. Därmed kan inte SRN 

begära förhandsavgörande av EU-domstolen. Domstolen fastslog att SRN agerar som en 

myndighet som ger förhandsbesked och därmed saknas domstolen behörighet att ge svar på 

                                                      
5 1 § 2 st. Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor; prop 1997/98:65 s 37. 
6 5 § 1 st. Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor; Eriksson, Praktisk beskattningsrätt, s 563. 
7 Wingren SN 2002, s. 496. 
8 1 § 2 st. Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
9 Lodin & Lindencrona & Melz & Silfverberg, Inkomstskatt- en läro-och handbok inom skatterätt, s 618. 
10 16 § Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. 
11 Prop 1997/98:65 s 40.  
12 22 § 1 st. Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.  
13 Bengtström, Förhandsbesked vid inkomsttaxering, s 246. 
14 Bengtström s 223. 
15 Henriksson SN 1990 s 220.  
16 Haglund SN 2002 s 508. 
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frågor från SRN.17 Således krävs det först att ett förhandsbesked överklagas till HFD innan ett 

beslut kan prövas av EU-domstolen. Det här kan ses som kontraproduktivt och kan bidra till en 

utdragen process. Denna utdragna process kan anses gå emot syftet med SRN.18 

 
Enligt min personliga uppfattning är beslut från SRN otroligt viktiga och fyller en vital funktion 

inom skatterätten. På grund av ständigt utvecklande praxis med ny lagstiftning, nya domar från 

HFD och EU-domstolen så fyller förhandsbeskeden en mycket viktig roll inom rättssäkerheten 

för skatterätten. Trots att EU-domstolen inte anser att SRN är en domstol och därmed inte kan 

begära ett förhandsavgörande så är vissa beslut från SRN av prejudikatsvärde. Trots den 

negativa effekten av att SRN inte kan få ett förhandsbesked från EU-domstolen så fyller 

nämnden en viktig funktion inom den svenska skatterätten för att upprätthålla rättssäkerheten. 

På grund av detta kommer jag i denna uppsats att utgå från att beslut från SRN är av 

prejudikatsvärde. Vid tolkning av förhandsbesked kommer jag endast att lägga värde på 

förhandsbeskedet om det inte överklagats, eller när en överklagan inte avvisas av HFD. Även 

det faktum att förhandsbesked har funnits inom den svenska skatterätten sedan 1951 tyder på 

att besluten uppfyller ett visst prejudikatvärde.  

 

1.5  Disposition  
 

Uppsatsen är indelad i fyra delar utöver metodavsnittet. Uppsatsen tar avstamp i den gällande 

rätten kring CFC-reglerna. Här behandlas lagtext, Skatteverkets hemsida, praxis och förarbeten. 

Därefter behandlas praxis i ett separat avsnitt, detta i syfte att ge en tydlig bild av CFC-reglernas 

tillämpning 

 

Nästa del behandlar rättssäkerheten inom skatterätten och vilken relevans rättssäkerheten har 

på gällande skatterätt. Avslutningsvis finns en analys, samt en slutsats som besvarar uppsatsens 

frågeställning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Dom av den 19 november 1998 i mål C-134/97 12, Victoria Film A/S, (ECLI:EU:C:1988:535), paragraf 18–19. 
18 Wingren SN 2002 s. 506. 
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2. CFC-reglerna 
 
CFC-reglerna existerar för att motverka skatteplanering där juridiska eller fysiska personer 
undviker beskattning genom ett led av utländska bolag. I detta kapitel behandlas dessa regler 
för att underbygga analysen av praxis.  
 

2.1  CFC-reglerna i inkomstskattelagen 
 
För att klassas som ett CFC-bolag krävs att företaget är en utländsk juridisk person enligt IL. 

Den utländska juridiska personen måste även ha en lågbeskattad inkomst för att delägarnas 

andelar ska bli beskattade enligt CFC-reglerna. Den utländska juridiska personen får inte gå 

med ett underskott. Ifall detta sker så kan inte den utländska juridiska personen klassas som ett 

CFC-bolag.19 

 
För att vara en delägare som omfattas av CFC-reglerna så ska vissa rekvisit vara uppfyllda. Det 

krävs att det är en fysisk eller juridisk person som är skattskyldig, som tillsammans med 

personer i en intressegemenskap, antingen indirekt eller direkt genom andra utländska personer 

innehar eller kontrollerar 25 procent eller mer av den utländska personens kapital. Gäller även 

om delägaren kontrollerar minst 25 procent av rösterna vid utgången av beskattningsåret.20 I 

händelse av att delägare endast har begränsad skattskyldighet omfattas enbart CFC-reglerna om 

andelarna är knutna till ett fast driftställe i Sverige.21 När det i 39 a kap. 1 § 1 st. IL nämns 

intressegemenskap, så syftar lagstiftaren på ett flertal olika grupper som faller in under 

bestämmelsen. Intressegemenskap uppstår när två personer:  

1. personerna är moderföretag och dotterföretag eller står under i huvudsak 

gemensam ledning, 

2. personerna är juridiska personer och den ena personen direkt eller indirekt 

innehar eller kontrollerar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i den andra 

personen, 

3. den ena personen är en fysisk person och den andra en juridisk person vars kapital 

eller röster direkt eller indirekt innehas eller kontrolleras till minst 25 procent av 

den fysiska personen, 

4. personerna är juridiska personer och en och samma fysiska eller juridiska person 

direkt eller indirekt innehar eller kontrollerar minst 25 procent av kapitalet eller 

rösterna i personerna, eller 

5. personerna är närstående22 

När Skatteverket gör en bedömning om ”gemensam ledning” ska närstående personer anses 

utöva gemensamt intresse. Även när en fysisk person är i intressegemenskap med en juridisk 

person ska även närstående till den fysiska personen anses vara i intressegemenskap.23 

”Närstående” avser make eller maka, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings 

make, syskon, syskons make eller maka och avkomling samt dödsbo som den skattskyldige 

eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare.24  

 

                                                      
19 Skatteverket, Beskattning av CFC-bolag och dess delägare 1/5 2019. 
20 39 a kap. 2 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
21 39 a kap. 2 § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
22 39 a kap. 3 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229).  
23 39 a kap. 3 § inkomstskattelag (1999:1229). 
24 2 kap. 22 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
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2.2  Ägande och kontrollerande av CFC-bolag 
 

Hur en fysisk eller juridisk person ”äger” delar av ett CFC-bolag har stor betydelse. Ägandet 

kan vara både indirekt eller direkt, CFC-reglerna blir tillämpliga likväl. Direkt innehav kan 

föreligga om ett svenskt handelsbolag innehar andelar i en utländsk juridisk person genom det 

svenska handelsbolaget.25 Indirekt delägande föreligger om det finns ett flertal utländska 

juridiska personer mellan CFC-bolaget och den skattskyldiga delägaren. Det här innebär också 

att det är den delägare som ligger närmast den utländska juridiska personen som blir 

skattskyldig enligt CFC-reglerna.26  

 

För att avgöra om CFC-reglerna ska anses vara tillämpliga nämns på ett flertal platser i IL 

begreppet ”kontrollerar”. Alla former av kontroll som innebär ett påtagligt inflytande på 

företagets agerande ska omfattas. Exempelvis kan det omfatta lån som kan medföra en viss typ 

av kontroll. Även att ett företag äger aktier eller andelar i en juridisk person som ger ensamrätt 

att utöva ett bestämmande inflytande över exempelvis avtalsförhållanden, bolagsavtal eller 

stadgar.27  

 

Delägarskap i ett CFC-bolag begränsas inte enbart till innehav av andelar i företaget. Strukturer 

där ägandet överförts till truster, utländska stiftelser eller i samband med tecknandet av 

utländska kapitalförsäkringar, kan i vissa fall medföra att kontrollen fortfarande kvarstå hos den 

tidigare ägaren. Även om en ägare tecknar en utländsk kapitalförsäkring kan ägaren ha kontroll 

över CFC-bolaget på grund av försäkringsvillkoren.28 Det är komplicerat att fastställa några 

exakta regler i lagtext för hur det faktiska inflytandet ska fastslås. Det krävs att olika 

omständigheter ska vägas mot varandra och att prövning ska göras i varje enskilt fall. Som en 

sista lösning kan eventuella gränsdragningsfrågor fastställas i praxis.29 

 
Bedömningen av innehavet har inte bara betydelse för CFC-reglernas tillämplighet. Det har 

även betydelse för hur stor andel av CFC-bolagets inkomster som delägaren ska beskattas för. 

För att bestämma hur stor andel som delägaren ska beskattas för så knyts det till kapitalandelar, 

detta eftersom syftet med CFC-reglerna är att beskatta avkastningen som kapitalandelarna ger 

i Sverige.30  

  

2.3 Lågbeskattad inkomst, en förutsättning för CFC-reglernas tillämning 
 
För att CFC-reglerna överhuvudtaget ska bli tillämpliga så krävs att den utländska juridiska 

personen har lågbeskattade inkomster. Det finns tre olika beräkningssätt för att bestämma om 

inkomsten är lågbeskattad eller inte. Det första beräkningssättet är enligt ”huvudregeln”. Enligt 

huvudregeln så skapas en fiktiv svensk skatteberäkning för att fastställa om nettoinkomsten hos 

den utländska juridiska personen är lågbeskattad.31 

 

                                                      
25 39 a kap. 2 § 3 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
26 Skatteverket, Beskattning av CFC-bolag och dess delägare 1/5 2019. 
27 Prop 2003/04:10 s. 54. 
28 Prop 2003/04:10 s. 54. 
29 Prop 2003/04:10 s. 55. 
30 Prop 2003/04:10 s. 55. 
31 Skatteverket, Beskattning av CFC-bolag och dess delägare 1/5 2019. 
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2.4  Huvudregeln för lågbeskattad inkomst 
 

Enligt huvudregeln så ska en utländsk juridisk person anses lågbeskattad ifall personen inte alls 

är beskattad, eller om 

 
…den beskattas lindrigare än den beskattning som skulle skett i Sverige om 55% av 

denna inkomst utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som 

bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.32  

 

Vid beräkning av om nettoinkomsten är lågbeskattad eller inte, så ska utländsk skatt som 

betalats av den utländska juridiska personen bortses om den utländska skatten har eller kan 

komma att tillgodoföras delägaren eller annan utdelningsberättigad enligt lagstiftningen i det 

land som den utländska personen är hemmahörande.33 För att en utländsk juridisk person ska 

omfattas av CFC-reglerna så krävs det en positiv nettovinst för att företaget ska kunna ses som 

lågbeskattat. Således kan inte en utländsk juridisk person gå med underskott för att omfattas av 

reglerna. Ett exempel på huvudregeln och om ett utländska företaget är lågbeskattat hittas i 

regeringens proposition om genomförandet av CFC-regler i EU:s direktiv mot 

skatteundandraganden. Om bolagsskatten i det land som den utländska juridiska personen är 

hemmahörande i, uppgår till 35 procent och därefter till 6/7 tillgodoförs ägaren eller den 

utdelningsbetingade så anses bolaget enligt huvudregeln inte ha en lågbeskattad inkomst. 

Exemplet bortser från att inkomsten kan anses som lågbeskattad på grund av andra regler.34  

 

2.4.1 Beräkning av nettoinkomst 
 

När det prövas om en nettoinkomst är lågbeskattad eller inte görs det enligt reglerna som skulle 

varit aktuella om det varit ett svenskt aktiebolag. Annat gäller dock ifall det är ett 

investmentbolag som bedrivit verksamheten.35 Exempelvis innebär det att reglerna om 

skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar kan tillämpas. Det ovan 

nämnda förutsätter att CFC-bolaget äger sådana andelar och förutsättningarna som räknas upp 

är tillgodosedda. Räkenskapsenlig avskrivning kan få tillämpas vid beräkning trots att 

bestämmelserna om koppling till räkenskaperna ej är uppfyllda.36 I denna beräkning av 

nettoinkomst ska även inkomst som motsvarar andelar som är ägda av en i utlandet 

delägarbeskattad juridisk person räknas med.37 

 

Vid beräkning av nettovinsten finns vissa undantag från det ovan nämnda. Om en utländsk 

juridisk person har inkomster som den själv blir beskattad för i Sverige med stöd av andra regler 

än CFC-reglerna i IL ska det inte tas med i beräkningen.38 Avdrag för avsättning till 

periodiseringsfond kan inte göras och inte heller kan avdrag göras för allmän skatt som betalats 

till utländskt land.39 Om en bestämmelse ställer krav på skattskyldighet i Sverige enligt IL kan 

inte den utländska juridiska personen anses uppfylla det krav. Bestämmelserna ska inte 

tillämpas så att skattskyldighet i ett annat land där den utländska juridiska personen hör hemma 

                                                      
32 39 a kap. 5 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
33 39 a kap. 5 § 4 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
34 Prop 2017/18:296 s 89. 
35 39 kap 5§ inkomstskattelag (1999:1229); 39 a kap. 10 § inkomstskattelag (1999:1229). 
36 18 kap. 14 § inkomstskattelag (1999:1229). 
37 29 a kap. 10 § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
38 29 a kap. 5 § 3 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
39 39 a kap. 6 § 1 p inkomstskattelag (1999:1229); 16 kap. 19 § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
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godtas trots att företaget är skattskyldig i Sverige. Koncernbidrag nämns som exempel i 

förarbetet. Denna typ av bidrag kan endast ges om både givaren och mottagaren är skattskyldig 

i Sverige för den verksamhet som bidraget gäller.40 

 

2.5  Kompletteringsregel 1 
 
Utöver huvudregeln finns även kompletteringsregler. Kompletteringsregel 1 innebär att 

nettoinkomsten inte är lågbeskattat om den utländska juridiska personen hör hemma och har en 

skattskyldighet i en stat som finns uppräknad i en särskild lista. Denna lista omfattas inte av det 

nämnda undantaget.41 Har Sverige ingått ett fullständigt skatteavtal med en stat så blir 

kompletteringsregel 1 endast tillämplig på de inkomster som ryms inom avtalets regler.42 För 

att skattskyldighet ska föreligga finns inget krav på var verksamheten bedrivs, det enda som 

krävs är att den juridiska personen hör hemma och har en skattskyldighet till inkomstskatt i en 

av staterna på listan som nämnts ovan. SRN har i ett förhandsbesked menat att det heller inte 

ställs några krav på att vederbörande betalar någon faktisk skatt. Däremot krävs det enligt 

förhandsbeskedet att den utländska juridiska personen har hemvist och skattskyldig till 

inkomstskatt i någon av de nämnda länderna på listan.43 

 

2.5.1 Listan i 39 a kap 7 §  
 
Syftet med listan är att ge en ökad förutsägbarhet och att underlätta tillämpningen av CFC-

reglerna för såväl skattskyldiga som Skatteverket.44 Listan som nämnts i stycket om 

kompletteringsregel 1 är geografiskt uppdelad. Uppdelningen har skett på följande sätt: Afrika, 

Asien, Amerika, Europa och Oceanien. Under varje geografisk uppdelning finns de stater som 

är belägna i världsdelen. Om en stat är belägen i två världsdelar krävs att listan nämner landet 

i bägge världsdelar för att hela landet ska omfattas av listan. Europadelen av listan räknar upp 

länder i vilka CFC-beskattning kan förekomma. I Afrika- och Asiendelen av listan räknas 

länder upp i vilka CFC-beskattning alltid eller i vissa fall kan ske. Afrika- och Asiendelen av 

listan är utformat så att staten eller vissa inkomster som företag hör hemma där förvärvas med 

undantag från kompletteringsregelns tillämning. För Oceanien- och Amerikadelarna av listan 

räknas stater upp där det inte sker någon CFC-beskattning. I vissa av dessa stater kan emellertid 

vissa skatter ändå omfattas av CFC-beskattningen. Mindre stater i exempelvis Karibien och 

Oceanien finns inte med på denna lista. Det här innebär dock inte att dessa stater är undantag 

från CFC-beskattning enligt kompletteringslista 1. Dessa stater faller istället in under 

huvudregeln.45 

 

2.6  Kompletteringsregel 2 
 
Den andra kompletteringsregeln innebär att nettoinkomsten inte anses som lågbeskattad om den 

utländska juridiska personen hör hemma inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

samt om den utländska juridiska personen har en verklig etablering i den stat där den juridiska 

personen är hemmahörande. Det krävs även att den utländska juridiska personens verksamhet i 

                                                      
40 39 a kap. 10 § inkomstskattelag (1999:1229); prop 2003/04:10 s 89. 
41 39 a kap. 7 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
42 39 a kap. 7 § 3 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
43 SRN 2004-12-22, rättsfallsprotokoll 28/04. 
44 Prop 2003/04:10 s 76. 
45 Skatteverket, Beskattning av CFC-bolag och dess delägare 1/5 2019. 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340141.html?date=2004-12-22
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landet anses som är affärsmässig. Denna kompletteringsregel har införts på grund av Cadbury 

Schweppes målet46 från EU-domstolen. Kompletteringsregeln ger en skattskyldig möjlighet att 

påvisa att en verklig etablering existerar.47   

 

Vid bedömning av om en verklig etablering är förekommande, ska alla omständigheter av 

betydelse beaktas. Det finns vissa omständigheter som är av en särskild vikt för att avgöra 

verklig etablering. Vid bedömning av om en verklig etablering förekommer, ska därför särskild 

vikt läggas vid om den utländska juridiska personen har: 

 

• egna resurser i form av lokaler och utrustning i den stat som den utländska juridiska 

personen hör hemma. Dessa resurser måste vara nödvändiga för att genomföra dess 

verksamhet, 

• den utländska juridiska personen ska även ha resurser i form av personal och att 

personalen har den nödvändiga kompetens som krävs för att självständigt bedriva 

verksamheten, 

• personalen ska också självständigt fatta beslut i den dagliga verksamheten.48 

 

De punkter som det ska läggas särskild vikt vid bör förklaras ytterligare för att ge klarhet i vad 

som avses. Enligt 39 a kap. 7 a § 2 st. IL så ska den utländska juridiska personen ha egna 

resurser i etableringsstaten i form av lokaler och utrustning. Med resurser menas att det ska 

finnas ett kontor med nödvändigt kontorsmaterial för att kunna bedriva verksamheten. Det finns 

dock inget som kräver att den utländska juridiska personen ska äga lokalen. Det är nog att de 

förfogar över utrymmet. Dessa villkor finns för att kunna urskilja brevlådeföretag49. Skälet för 

att lagrummet kräver att resursen i form av personal ska inneha nödvändig kompetens för att 

bedriva verksamheten och att personalen självständigt ska fatta beslut i den dagliga 

verksamheten finns för att motverka att den utländska juridiska personen inte ska driva all form 

av verksamhet genom moderbolaget eller koncernbolag. Att ägaren beslutar om allmänt hållna 

riktlinjer för personalen i den utländska juridiska personen ska normalt sett inte påverka en 

eventuell prövning om det föreligger en verklig etablering. Det kan dock få betydelse för en 

bedömning om personalen inte får företräda den juridiska personen mot tredje part. Om det här 

sker så kan det anses att personalen fått en begränsad rätt att agera inom den dagliga 

verksamheten. Även ytterligare omständigheter som inte specifikt nämnts i 39 a kap. 7 a § IL 

kan beaktas vid bedömning om en verklig etablering föreligger. Enbart omständigheten att en 

utländsk juridisk person har bildats i en medlemsstat i EU med mer förmånligt skattesystem 

innebär inte automatiskt att CFC-reglerna ska tillämpas och att CFC-beskattning kan ske.50 

 

2.7  Filialregeln 
 

Ytterligare en regel som bör beaktas och behandlas är filialregeln. Filialregeln behandlar en 

utländsk juridisk person med ett fast driftsställe som är belägen utanför den stat eller 

jurisdiktion där den utländska personen hör hemma och resultatet i driftsstället ej beskattats i 

denna stat eller jurisdiktion. I sådana fall ska driftstället behandlas som en självständig juridisk 

                                                      
46 Dom av den 12 september 2006 i mål C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd mot Commissioners of 

Inland Revenue, (ECLI:EU:C:2006:544). 
47 39 a kap. 7 a § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
48 39 a kap. 7 a § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
49 I ett brevlådeföretag har den juridiska utländska personen endast en postlåda i etableringsstaten, skild från den 

verkliga verksamheten.  
50 Prop 2007/08:16 s 21.   
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person och inkomsten från driftstället ska anses tillhöra denna person. Prövning om detta ska 

ses som ett fast driftställe ska göras enligt intern rätt.51 Konsekvensen av filialregeln blir att det 

fasta driftstället måste genomgå en separat prövning. Prövning avser om det fasta driftstället 

kan anses som en självständig juridisk person och därmed ska omfattas av CFC-beskattning.52 

Ett fast driftsställe som behandlas som en självständig juridisk person ska beaktas som 

hemmahörande i den stat eller jurisdiktion som det fasta driftsstället finns.53 Ett undantag från 

filialregeln finns för att utländska juridiska personer i en stat utanför Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet inte ska kunna etablera en filial inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet i syfte att undvika CFC-beskattning.54  

 

2.8  Skattskyldighet för delägare 
 

Delägare i en utländsk juridisk person som har en lågbeskattad inkomst blir skattskyldig för en 

så stor andel av överskottet som motsvarar delägarens andel av den utländska juridiska 

personens kapital.55  

 

Fysiska personer som är delägare i utländska juridiska personer ska ange alla inkomster och 

utgifter i inkomstslaget näringsverksamhet. I samband med avyttring av näringsfastighet som 

gått med förlust eller kapitalvinster, ska dessa räknas under näringsverksamhet och inte 

kapital.56 För juridiska personer ska inkomst och utgifter på grund av tillgångar och skulder 

räknas in i inkomstslaget näringsverksamhet.57 Från huvudprincipen finns det två undantag, det 

första är att delägare kan göra avdrag för avsättningar till periodiseringsfond, samt att delägare 

kan få göra avdrag för underskott som drogs av vid prövningen för att se om inkomsten var 

lågbeskattad.58 

 

2.8.1 Upphörande av skattskyldighet för CFC-delägare 
 
Delägare som inte längre är skattskyldig för en CFC-verksamhet ska återinföra avsättningar 

som gjorts till periodiseringsfond, om det har gjorts.59 Skattskyldigheten kan upphöra av flera 

anledningar, exempelvis om delägare avyttrat sin andel i verksamheten. Skattskyldighet kan 

också upphöra om CFC-verksamheten under ett räkenskapsår gått med underskott. Således är 

inte bolaget ett CFC-bolag det året bolaget går med underskott.60 Uppvisar CFC-verksamheten 

ett underskott får den del av underskottet kvittas mot återinförandet av periodiseringsfonden så 

att endast mellanskillnaden tas upp.61 Om CFC-verksamheten går med ett underskott ett 

räkenskapsår, men nästa år med överskott, har delägaren möjlighet att få omprövning och kan 

                                                      
51 39 a kap. 9 § 1 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
52 Skatteverket, Beskattning av CFC-bolag och dess delägare 1/5 2019. 
53 39 a kap. 9 § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229).  
54 39 a kap. 9 § 3 st. inkomstskattelag (1999:1229); prop 2003/04:10 s. 83 
55 39 a kap. 13 § inkomstskattelag (1999:1229). 
56 13 kap. 12 § inkomstskattelag (1999:1229). 
57 13 kap. 2 § inkomstskattelag (1999:1229). 
58 30 kap. 2 § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229); 39 a kap. 13 § 2 st. inkomstskattelag (1999:1229). 
59 30 kap. 10 § inkomstskattelag (1999:1229). 
60 39 a kap. 5 § inkomstskattelag (1999:1229). 
61 30 kap. 10 a § inkomstskattelag (1999:1229). 
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då begära att periodiseringsfonden inte ska återinföras i verksamheten.62 Det här kan dock inte 

ske innan beslut om CFC-beskattning för följande år skett.63 

 

När skattskyldighet upphör för CFC-beskattning finns en säkerhetsreserv som ska tas upp till 

beskattning. Det vill säga så ska en delägare i ett CFC-bolag som motsvarar ett 

skadeförsäkringsföretag ta upp deras andelar av säkerhetsreserven om skattskyldighet av någon 

anledning upphör.64 Om skattskyldighet upphör för ett CFC-bolag ska inte någon 

uttagsbeskattning göras.65 

 

2.8.2 Avyttring av andelar i CFC 
 
Beskattning med anledning av avyttring av andelar i CFC-bolag varierar beroende på bland 

annat vem delägaren är. För vissa ägare, som är juridiska personer, kan reglerna om 

näringsbetingade andelar vara tillämplig.66 Kapitalvinst blir skattefri, vilket inte är fallet med 

en eventuell kapitalförlust.67 Kapitalvinst på andel i en utländsk juridisk person med 

lågbeskattad inkomst ska inte tas upp om ägaren redan beskattats för sin del av den utländska 

juridiska personens inkomst.68 Således kan inkomst som en delägare tagit upp endast avräknas 

en gång, antingen som utdelning eller som kapitalvinst.69 Av praxis följer att avyttring av 

andelar är skattepliktiga enligt bestämmelserna i 48 kap. IL om delägarrätter.70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
62 30 kap. 10 a § inkomstskattelag (1999:1229). 
63 Prop 2003/04:10 s 125.  
64 39 kap. 8 § inkomstskattelag (1999:1229). 
65 22 kap. 13 § inkomstskattelag (1999:1229).  
66 25 a kap. 3 § inkomstskattelag (1999:1229).  
67 25 a kap. 5 § inkomstskattelag (1999:1229). 
68 39 a kap. 13 § inkomstskattelag (1999:1229). 
69 42 kap. 22 § inkomstskattelag (1999:1229); 48 kap. 6 c § inkomstskattelag (1999:1229). 
70 RÅ 1992 ref. 94.  
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3. Rättspraxis 
 

I detta kapitel behandlas praxis från RegR och SRN. Denna praxis behandlar CFC-reglerna när 

det föreligger ett skatteavtal. RÅ 2008 ref. 24 samt RÅ 2008 not. 61 är två mycket omtalade 

domar som bidragit till en omfattad diskussion av skatteavtalens betydelse. 

 

3.1  RÅ 2011 ref 11  
 
X AB begärde förhandsbesked hos SRN och anförde följande, X är moderföretag i en koncern 

som är etablerad i 17 länder. I Schweiz har företaget etablering genom ett helägt dotterbolag, 

dotterbolag Y. Företag Y svarar för försäljning på den schweiziska marknaden, koncernens 

inköpsfunktion i helhet samt hantering av koncernens varumärke. Hantering av varumärket 

innebär bland annat att Y sköter administration av varumärkesregistrering, samt åtaganden för 

att skydda och utvidga existerande varumärkesrättigheter. Bolag Y hanterar även 

marknadsföring av varumärkena och underlicensiering av dessa, dels koncerninternt men även 

externt. För denna licensiering erhåller Y royalty. Y äger vissa av dessa licenser själva, men 

licensierar en större del av X. Procentuellt så representerar 31 procent av omsättningen 

försäljningsverksamhet, cirka 27 procent inköpsverksamhet och cirka 42 procent 

varumärkeshanteringen. Nästkommande år förväntas att varumärkeshanteringens andel 

kommer sjunka till mellan 30 och 33 procent. Med anledning av detta överväger X en 

omkonstruktion av verksamheten i Y. Förändringen skulle innebära att varumärkeshanteringen 

överförs till ett särskilt bolag som endast kommer handha varumärkeshanteringen. X vill, på 

grund av detta, ha besked om inkomster som Y erhåller från varumärkeshanteringen i den 

aktuella strukturen, respektive om verksamheten överförs till ett särskilt bolag utgör inkomst 

från finansiell verksamhet.  

 

SRN konstaterade att den verksamhet som berörs i det nämnda fallet utgör en finansiell 

verksamhet som avses i bilaga 39 a IL. SRN konstaterar vidare att svaret skulle bli detsamma 

om verksamheten bedrivs i ett särskilt bolag, om detta bolag endast skulle bedriva denna typ av 

verksamhet. SRN konstaterar vidare att beskattning enligt bestämmelserna i 39 a kap. 13 § IL 

inte strider mot artikel 56 EG71.  

 

X överklagade förhandsbeskedet från SRN till RegR och yrkade att fråga 1 och 2 skulle 

besvaras med att hantering av varumärken, oavsett om verksamheten var kvar hos det 

schweiziska bolaget Y eller överfördes till ett särskilt bolag, inte ska anses utgöra finansiell 

verksamhet. X har även ansett att SRN felaktigt tolkat artikel 56 EG. Skatteverket överklagar 

beslutet och yrkar på att domstolen ska fastställa förhandsbeskedet. Huvudfrågan i målet för 

domstolen var om hantering av varumärken ska anses som finansiell verksamhet enligt bilaga 

39 a till IL. 

 

RegR har i deras bedömning tittat på det ursprungliga förslaget till lagstiftningen där CFC-

beskattning knöts till passiva intäkter från verksamhet i det utländska företaget. Exempel på 

sådana intäkter är ersättning grundad på upplåtelse av nyttjanderätt till materiella eller 

immateriella tillgångar. Under lagstiftningsarbetets gång gjordes väsentliga ändringar och 

begreppet passiv verksamhet försvann. Begreppet finansiell verksamhet togs in i lagtexten men 

en definition av begreppet fanns inte. I propositionen till CFC-reglerna nämns att det i stor 

utsträckning är fråga om samma typ inkomster som låg till grund för utredningsförslaget. I 

                                                      
71 Tolkningen av artikel 56 EG kommer dessvärre inte beröras ytterligare i denna uppsats på grund av att det inte 

korrelerar med frågeställningen.  
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första hand handlar det om avkastning från kapital, exempelvis räntor, utdelningar, royalty och 

leasinginkomster. Vägledning för att bedöma vilka typer av leasingverksamhet som kan bli 

föremål för CFC-beskattning kan hämtas från förslaget till lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse. Förutsättning för att verksamhet ska kunna ingå i definitionen ”finansiell 

verksamhet” bör vara att det förekommer finansiella inslag som är mer påtagliga. Enligt de 

uppgifter som lämnats, konstaterade domstolen att det inte föreligger sådana inslag som 

förhandsbeskedet grundat sig på. Således ändrar domstolen förhandsbesked från SRN och 

fastställde att det i ifrågavarande verksamhet, oavsett vilken av de bägge nämnda 

bolagsformerna, inte utgör en finansiell verksamhet enligt bilaga 39 a IL.  

 

3.2  RÅ 2008 ref 24 
 
X AB ansökte om förhandsbesked hos SRN och anförde följande. X AB äger samtliga andelar 

i det schweiziska återförsäkringsbolaget Y AG. Y AG återförsäkrar koncerninterna risker som 

sedan direktförsäkras i Z AB. Z AB är ett helägt dotterbolag till X AB och det som återförsäkras 

hos Y AG är fast och lös egendom, ansvar, motor och CIVIC BOND program. Y AG 

återförsäkrar vissa av riskerna utanför koncernen och X AB vill nu ha ett förhandsbesked 

rörande två frågor, dels om beskattning enligt CFC-reglerna hindras av skatteavtalet mellan 

Schweiz och Sverige eller av artikel 56 EG. SRN besvarar första frågan med att skatteavtalet 

mellan Schweiz och Sverige inte hindrar att X beskattas enligt 39 a kap. 13 § IL. Fråga 2 

besvarar SRN att artikel 56 EG inte hindrar att X beskattas enligt 39 a kap. 13 § IL. X AB 

överklagade beslutet till RegR och yrkade på att bägge frågorna ska besvaras med att de 

hindrade att CFC-reglerna blir tillämpliga.  

 

RegR konstaterade att dotterbolagets nettoinkomst är lågbeskattad och vid en tillämpning av 39 

a kap. 7 § 1 st. IL och bilaga 39 a IL ska CFC-reglerna därför bli tillämpliga. Domstolen är 

eniga med SRN vid bedömning av att X ska bli föremål för beskattning enligt CFC-reglerna 

men grundar inte deras bedömning på en analys av innehållet i skatteavtalet. Domstolen valde 

ett annat resonemang i deras dom. Domstolen konstaterar att när ett skatteavtal ingås så avstår 

Sverige därmed från skatteanspråk som följer enligt svensk rätt och enligt folkrättsliga principer 

är Sverige bundet av avtalet. Avtalet får intern verkan genom lagen om dubbelbeskattning 

mellan Sverige och Schweiz. En lag som reglerar skatteavtal har ingen särskild ställning till 

andra lagar. I lagen (1987:1182) om dubbelbeskattning mellan Sverige och Schweiz 2 § så 

framgår att ”[Avtalets] beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån dessa medför 

inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga”. Alltså hindrar inte 

avtalet att Sverige i senare tillkommen lag utvidgar skatteanspråk med de folkrättsliga 

verkningar som det kan få.  

 

RegR har för att kunna bedöma vilken lag som ska ha företräde använt sig av de principer som 

tillämpas vid regelkonkurrens. Domstolen konstaterar att de aktuella reglerna gällande CFC-

bolag tillkom efter att skatteavtalet införlivades i svensk rätt. CFC-reglerna tar även sikte på 

exakt den typ av verksamhet som det schweiziska bolaget sysslar med. Således konstaterar 

domstolen att CFC-reglerna har företräde framför skatteavtalet och även att CFC-reglerna kan 

tillämpas oavsett vilket resultat det skulle medföra. Därmed ser domstolen inget behov för att 

analysera skatteavtalet.  

 

I fråga 2 har SRN kommit fram till att CFC-reglerna inte strider mot reglerna om fri rörlighet 

för kapital till och från tredje land enligt EU-fördraget. Nämnden har i beslutet framhållit att 

rätten att inskränka artikel 56 EG bör vara större mot tredje land än de regler som inskränker 

för länder inom EU. Etableringsfriheten har varit en omdiskuterad fråga, ifall 
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etableringsfriheten kan åberopas när etableringen utgör verksamhet i tredje land. Av rättspraxis 

framgår att den nationella lagens ändamål måste beaktas. Är den nationella lagstiftningen 

inriktad på fall där det föreligger ett bestämt inflytande kan den fria rörligheten inte göras 

gällande. Det behöver inte handla om majoritetsägande utan ägandet i det individuella fallet. I 

den nationella lagstiftningen framhålls enligt 39 a kap. 2 § IL att CFC-reglerna kan tillämpas 

vid ägandeandel om mist 25 procent. Bolaget i det här fallet äger 100 procent och därmed kan 

inte fri rörlighet åberopas. RegR fastställer således förhandsbeskedet från SRN. 

 

3.3 RÅ 2008 not 61 
 
OMX treasury AB äger samtliga andelar i det schweiziska försäkringsbolaget OM Insurance. 

Bolaget ingår i en koncern, OMHEX-koncernen. OM Insurance försäkrar interna risker inom 

denna koncern och bolaget är lågbeskattat. OM Insurance återförsäkrar vissa av deras åtaganden 

på den internationella marknaden och OMX Treasury begärde förhandsbesked på 3 frågor från 

SRN. Om beskattning enligt reglerna i 39 a kap. IL hindras av bestämmelserna i skatteavtalet 

mellan Schweiz och Sverige (fråga 1) eller av bestämmelserna i artikel 56 EG (fråga 2). 

Företaget begärde även besked (fråga 3) om tillämpningen av bestämmelserna i IL 39 a kap. 

med utgångpunkt i OM Insurance utnyttjar den reserveringsmöjlighet som finns tillgänglig för 

skadeförsäkring i Schweiz och som i ansökan de skickade in benämns utjämningsreserv. 72 

 

Enligt RegR är OM Insurance nettoinkomst lågbeskattad och vid tillämpning av 39 a kap. 7 § 

1 st. IL och bilaga 39 a IL ska denna inkomst därmed CFC-beskattas. Domstolen är av samma 

uppfattning som SRN gällande att OMX Treasury AB ska bli beskattad genom CFC-reglerna. 

Domstolen grundar inte deras beslut på samma grunder som SRN.  

 

RegR grundar inte deras bedömning på en analys av avtalet. Sverige har avstått från 

skatteanspråk när skatteavtalet ingicks mellan Sverige och Schweiz. Sverige blir således 

folkrättsligt bunden av avtalet och åtaganden får därmed i enighet med avtalet intern verkan när 

avtalet blir svensk lag. Det här har skett genom lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal 

mellan Sverige och Schweiz. Lagar om skatteavtal har ingen särställning i förhållande till andra 

svenska lagar och lagen om dubbelbeskattning mellan Sverige och Schweiz 2 § anger att avtalet 

inte kan utvidga det skatteanspråk som följer av lag. Således hindras Sverige inte att vid en 

senare tidpunkt utvidga skatteanspråk med den folkrättsliga innebörd det kan ge. Domstolen 

konstaterar att när två lagar är oförenliga med varandra är det principerna om regelkonkurrens 

som ska tillämpas. CFC-reglerna, som detta fall berör, har tillkommit efter lagen om 

dubbelbeskattning mellan Sverige och Schweiz, samt att CFC-reglerna tar sikte på exakt den 

typ av verksamhet som bolaget bedriver. Domstolen fastslår att det står klart att CFC-reglerna 

får företräde och kan tillämpas oavsett vilket resultat det kan medföra.  

 

Svaret på fråga 2 gör gällande att CFC-reglerna inte strider mot artikel 56 EG. I 

förhandsbeskedet har nämnden framhållit att rätten att inskränka fri rörlighet från tredje land 

bör vara större än rätten till fri rörlighet inom EU. Etableringsfriheten kan inte vara gällande i 

förhållande till tredje land. RegR påpekar att det har varit en omdiskuterad fråga men att 

rättsläget har klarnat efter ett flertal domar från EU-domstolen. Är lagstiftningen inriktad på de 

fall där det föreligger bestämmande inflytande över kapitalet kan den fria rörligheten inte göras 

gällande. I det aktuella fallet föreligger ett 100 procentigt ägande av OM Insurance och därmed 

kan domstolen tillämpa 39 a kap. 2 § IL om ägarandelar. Således konstaterar domstolen att fri 

                                                      
72 Fråga 3 saknar betydelse för frågeställningen och kommer inte behandlas i denna uppsats. 
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rörlighet inte kan åberopas. Domstolen fastställer därmed förhandsbeskedet avseende fråga 1 

och 2.   

 

3.4  SRN 35-18/D 
 
X AB äger samtliga andelar i Y, som är ett corporation som bildats i delstaten Delaware 

(Amerika). Bägge dessa bolag ingår i en koncern. Corporation som bildats i Delaware är en 

egen juridisk person och har rättskapacitet. Denna corporation motsvarar i stora drag ett svenskt 

aktiebolag. Y har ingått i ett komissionärsavtal med ett amerikanskt koncernbolag och 

exporterar produkter från Amerika. Y betalas i form av kommission och denna kommission är 

den enda inkomsten för Y. Y äger varken några materiella tillgångar eller fast egendom, Y 

disponerar heller inte över några egna lokaler och verksamheten i Y sköts av personal i ett annat 

koncernbolag. Y har under åren 2011 – 2017 uppfyllt villkor i den amerikanska 

skattelagstiftning och har kvalificerats som ett Domestic International Sales Corporation 

(DISC-bolag). Uppfyller ett bolag DISC-villkoren blir samtliga rörelseinkomster undantagen 

från federal bolagsskatt och i delstaten, där Y är hemmahörande tas inte ut någon bolagsskatt 

ut. Aktieägarna beskattas endast för utdelningen.  

 

Förhandsbeskedet från SRN berör tre frågor, där jag kommer beröra två av dessa. Den 

kvarvarande som inte behandlas saknar relevans för CFC-reglernas tillämning. Den första 

frågan rör om huruvida Y ska anses vara en i utlandet delägarbeskattad juridisk person i enlighet 

med 5 kap. 2 a § IL. Fråga 2 rör huruvida X AB ska beskattas löpande för inkomsten i Y enligt 

bestämmelserna i 39 a kap. IL. 

 

SRN måste ta ställning till om Y ska anses vara en i utlandet delägarbeskattad juridisk person 

som avses i 5 kap. 2 a § IL. För att ta ställning till detta har SRN först bedömt om Y kan anses 

som ett utländskt bolag enligt 2 kap. 5 a § IL. Y har inte uppfyllt kravet i 2 kap. 5 a § 1 st. IL 

om likartad beskattning. Frågan för SRN blir därmed om bolaget kan anses vara ett utländskt 

bolag enligt 2 kap. 5 a § 2 st. IL. SRN konstaterar det styrkt att Y hör hemma i en stat som 

Sverige har ingått ett skatteavtal med. Vad gäller det andra rekvisitet, att den utländska juridiska 

personen är skattskyldig till inkomstskatt konstaterar SRN att det endast utgör ett formellt krav 

som inte påverkas av om undantag görs i den nationella lagstiftningen. Således utgör kravet på 

skattskyldighet inget hinder för att DISC-bolag ska kunna utgöra ett utländskt bolag. För att Y 

ska anses utgöra ett utländskt bolags krävs även att bolaget omfattas av skatteavtal med 

Amerika och har hemvist i Amerika enligt skatteavtalet. SRN konstaterar att reglerna om 

hemvist i avtalet är av betydelse och om skattefriheten som gäller vid DISC-bolag kan anses ha 

hemvist enligt punkt 4 i avtalet. SRN utvecklar vidare och konstaterar att anledningen till att 

DISC-bolag är undantagna bolagsskatt inte ger anledning att tolka avtalet som att DISC-bolag 

inte skulle ha hemvist i Amerika. Det finns heller inte annan anledning att tolka skatteavtalet 

annorlunda. Därmed konstaterar SRN att Y utgör ett utländskt bolag. 

 

Då SRN konstaterade att Y utgör ett utländskt bolag så kan CFC-reglerna bli tillämpliga. DISC-

bolag i Delaware beläggs inte med någon bolagsskatt och klassas därmed som lågbeskattad 

enligt huvudregeln. För att X inte ska CFC-beskattas krävs därmed att kompletteringsregeln 

ska bli tillämplig. Enligt 39 a kap. 7 § 1 st. IL och bilaga 39 a IL ska CFC-beskattning inte ske 

om bolaget har hemvist i USA och har skattskyldighet i Amerika. SRN använder sig av 

förarbetena och konstaterar att det inte krävs att personen faktiskt betalar någon skatt. Således 

räcker det med att den juridiska personen är skattskyldig i det området som omfattas av bilagan. 

För att SRN i ovan fråga konstaterade att hemvisten för Y är i Amerika och omfattas av 

skatteavtalet föranleds heller ingen beskattning under 39 a kap. 7 § 3 st. IL. SRN konstaterar 
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därmed att inkomsten inte ska anses lågbeskattad och således ska inkomsten från Y inte skattas 

enligt 39 a kap. IL.  
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4. Rättssäkerhet inom skatterätten 
 
En vital del inom den svenska rättskulturen är att värna rättssäkerheten. Meningsskiljaktigheter 

kan dock uppkomma när begreppet ska ges en entydig definition eller när rättssäkerhet ska 

vägas mot andra intressen. Trots att det finns en obestridd kärna när det kommer till 

rättssäkerheten så tvivlar författare på att en entydig definition kan ges, detta betyder dock inte 

att begreppet kan användas närhelst.73 Rättssäkerheten blir särskilt viktig vid 

myndighetsutövning som inskränker individers ekonomiska förhållanden. Således är 

rättssäkerheten av största vikt inom skatterätten.74  

 

En central aspekt av rättssäkerheten är förutsebarheten. Beslut ska stödjas på i förväg kända 

och gällande rättsnormer. 

 
Det är emellertid inte detsamma som att juridiska avgöranden är logiska följder av 

rättsnormema tillämpade på ett visst fall, eftersom varken rättsnormema eller den 

juridiska metoden till— handahåller ett underlag för en sådan precision i 

beslutsfattandet. Det finns förvisso fall som är tämligen enkla att bedöma, särskilt om 

rättsnormema direkt tar sikte på den föreliggande situationen.75 

 

Trots denna rättssäkerhetsaspekt, så är detta i praktiken näst intill omöjligt. Svåra fall och fall 

med speciella omständigheter, kan alltid leda till att det krävs en lång och rationell 

argumentation för att nå rimliga beslut.76 

 

En annan viktig aspekt i rättssäkerhetsperspektivet är analogitolkning som leder till den 

enskildes nackdel. Denna aspekt kan dock inte användas för att ge ett så naivt och snävt synsätt 

att föreskrifter endast kan tolkas bokstavligen. Det finns även krav på att de rättsliga 

avgörandena ska ge ett godtagbart rättsligt avgörande. Kravet innefattar dels 

domstolsprövningarnas krav på betryggande bevisning, motiveringsskyldighet, rätten till 

ombud, offentlighetskrav, möjlighet till att hålla myndigheter ansvariga och kravet på 

avgörande inom en rimlig tid.77 

 

Rättssäkerheten kan riskera att hamna i konflikt med kravet på effektivitet. Effektivitet inom 

handläggningen av ärenden får dock inte ske på bekostnad av rättssäkerheten. Ofta kan 

rättssäkerhet och effektivitet dock gå hand i hand. Således kan det konstateras att 

rättssäkerhetsgarantierna är en del av rättslig effektivitet. När det diskuteras kring effektivitet 

och rättssäkerhet är det oftast förvaltningseffektivitet som berörs.78  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
73 SOU 1993:62 s 75. 
74 SOU 1993:62 s 76 
75 SOU 1993:62 s77. 
76 SOU 1993:62 s 76-77. 
77 SOU 1993:62 s 78-79. 
78 SOU 1993:62 s 79-80. 
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4.1  Legalitetsprincipen 
 

Legalitetsprincipen kan utläsas från 1 kap. 1 § 3 st. RF och stadgar: 

 

Den offentliga makten utövas under lagarna. 

 

Uttrycket ”ingen skatt utan lag” känner nog de flesta till, men hur vag kan en föreskrift 

egentligen vara? Legalitetsprincipen sätter gränserna för tolkningen av bestämmelser. 

Legalitetsprincipen kan generellt delas in i fyra krav:  
- Föreskriftskrav 

- Analogiförbud 

- Retroaktivitetsförbudet 

- Bestämdhetskravet79 

 

Legalitetsprincipen är inte entydig och har därmed en avgränsad betydelse på alla rättsområden. 

Vad som avses med principen är inte ens entydigt inom straffrätten eller andra offentligrättsliga 

områden. Generellt kan dock sägas att legalitetsprincipen tar sikte på gränsdragningen mellan 

normgivning och rättstillämpning. För den svenska skatterätten har legalitetsprincipen främst 

inneburit att skattskyldighet ska framgå av lag eller föreskrift.80 

 

Den centrala delen av skatterätten är, som nämnt ovan, föreskriftskravet. Föreskriftskravet 

innehåller två delar. Dels att kravet ska inneha ett positivrättsligt stöd, exempelvis i grundlag. 

Den andra delen av föreskriftskravet är vad ett krav kan få för konsekvenser. Konsekvenserna 

av ett föreskriftskrav bör studeras.81 Enligt Sveriges grundlag får riksdagen inte delegera 

föreskrifter om skatt till annat organ.82 Det finns dock undantag på det här och dessa undantag 

gäller tull på varor eller skatt som syftar på att reglera trafikförhållandet i en kommun.83 Således 

kan skattskyldighet endast uppkomma genom föreskrifter i lag, om dessa föreskrifter följer vad 

som står i lag. Regeringen och Skatteverket har möjlighet att meddela 

verkställighetsföreskrifter, detta dock i mycket begränsad omfattning. Allmänna råd som ges ut 

av exempelvis Skatteverket är inte formellt bindande normer. Inte ens en analogi är möjlig, 

detta eftersom en analogi de facto strider mot föreskriftskravet. Således uppkommer därmed 

även ett analogiförbud.84 

 

Det föreligger även ett retroaktivitetsförbud, det vill säga, ”ingen skatt utan lag”. 

Retroaktivitetsförbudet innebär även att skatt inte kan få retroaktiv effekt, alltså inte för den tid 

dessförinnan föreskriften blev bindande.85 Det här stämmer dock inte fullt ut, Riksdagen kan 

besluta att skatt kan få retroaktiv verkan om Riksdagen finner särskilda skäl.86  

 

Det sista kravet är bestämdhetskravet. Målet med bestämdhetskravet är att skapa en tydligare 

reglering. Bestämdhetskravet är i första hand ett krav på lagstiftaren, men kravet kan även 

komma att få påföljder vid tillämningen. Det här är ingen regel som ger en klar gräns av hur 

                                                      
79 Hultqvist SN 2016 s 732. 
80 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, s 73. 
81 Hultqvist s 74. 
82 8 kap. 2 § regeringsformen (1974:152). 
83 8 kap. 3 § regeringsformen (1974:152). 
84 Hultqvist SN 2016 s 732-33. 
85 Hultqvist SN 2016 s 731. 
86 2 kap. 10 § 2 st. regeringsformen (1974:152). 
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bestämdheten eller obestämdheten87 av en föreskrift ska vara. Det finns heller inte föreskrifter 

som menar att obestämda skatteföreskrifter är ogiltiga. Således blir en fråga om 

bestämdhetskravet aktuellt först när en obestämd föreskrift ska tillämpas.88 

 

För att legalitetsprincipen ska anses vara uppfylld, så krävs att lagen inte får vara generell och 

vag. Lagen måste vara klar och tydlig, samtidigt som den minimerar utrymmet för godtycke.89  

 

4.2  Objektivitetsprincipen  
 

Objektivitetsprincipen stadgar att myndigheter och andra som arbetar inom den offentliga 

förvaltningen ska iaktta saklighet och opartiskhet.  

 
Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet. 90 
 

Objektivitetsprincipen är en princip som lagstiftaren använt sig av för att försöka motverka den 

mänskliga faktorn. Genom denna princip ställer lagstiftaren krav på saklighet och opartiskhet. 

Kravet av lagstiftaren uppkom för att förhindra godtycke, subjektivitet, samt försöka öka 

förutsägbarheten.91 

 

Med saklighet menas att myndigheternas beslut inte ska gynna eller missgynna enskilda utan 

lagstöd. Den moderna förvaltningsrättsliga lagstiftningen är utformad på ett sätt som ger ett 

visst manöverutrymme, även kallat fritt skön. Ett exempel på fritt skön kan ses vid tillstånd av 

olika slag. I lag kan det ibland stå föreskrivet att ett tillstånd ska medges om den sökande anses 

som lämplig. Men vad lagstiftaren menar med ”lämplig”, kan bara till viss grad anges i lagtext 

och förarbeten. En enskild bedömning måste göras trots att denna bedömning inte i detalj kan 

styras i lag. Saklighetskravet är ett ytterligare skyddsnät mot maktmissbruk, som inte 

legalitetsprincipen fångar upp. För att separera kraven saklighet och opartiskhet kan framhållas 

att opartiskhet tar sikte mer på en objektiv sida. Saklighetskravet riktar sig främst till de faktorer 

som ligger till grund för ett beslut. Kravet på opartiskhet däremot riktar sig främst hur 

beslutsprocessen uppfattar sig utåt. Det här innebär att kravet på opartiskhet kan dras tämligen 

långt.92 

 
Objektivitetsprincipen är av extra stor betydelse om en myndighet är anförtrodd att göra 

skönsmässiga bedömningar. Avviker Skatteverket, SRN och förvaltningsdomstolarna från 

denna princip bryter de mot grundlagen. Således kan en olämplig rättstillämpning även vara 

olaglig.93 Objektivitetsprincipen utgör därmed en extra garanti för att korrekt taxering ska ske 

i varje enskilt fall.  

 
 

                                                      
87 Obestämd föreskrift är en föreskrift som ger ett stort utrymme för ett flertal tolkningar.  
88 Hultqvist SN 2016 s 733–36. 
89 Höglund, Anstånd till betalning av skatt, s 153. 
90 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152). 
91 Wennergren, Handläggning: hur förvaltningsärenden behandlas i stat och kommun, s 28. 
92 Marcusson, Offentligrättsliga principer, s 101–102. 
93 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s 115. 
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5. Analys  
 
Syftet med denna uppsats har varit att utröna om Skatteverkets offensiv mot skatteplanering 

strider mot rättssäkerheten. Med anledning av att skattelagstiftningen som ska motverka 

skatteplanering är väldigt omfattande, har jag valt att begränsa denna uppsats till att endast 

behandla CFC-reglerna och hur dessa förhåller sig till skatteavtal.  

 

CFC-reglerna i 39 a kap. IL har utformats på ett sätt som ska minimera möjligheten att undvika 

beskattning genom ett led av utländska företag. Inkomster som berörs är många, exempelvis 

kapitalvinster, leasingintäkter och varumärkesintäkter. För CFC-reglernas tillämpning krävs att 

ett flertal olika rekvisit ska vara uppfyllda. CFC-reglerna ska fånga upp både bolag och 

delägare, alltså både juridiska och fysiska personer. Det krävs även en skattskyldighet samt att 

den utländska personen har en lågbeskattad inkomst. För att bedöma om en utländsk person är 

skattskyldig finns det tre olika regler, huvudregeln och två kompletteringsregler.  

 

Rättssäkerheten är en vital del av det svenska rättssystemet, där rättssäkerhet inom skatterätten 

är av yttersta vikt eftersom skattskyldighet inskränker individers ekonomiska förhållande och 

därmed deras handlingsutrymme. En viktig del av rättssäkerheten är förutsägbarhet, det vill 

säga att beslut ska stödjas på i förväg kända och gällande rättsnormer. När rättssäkerhet 

behandlas bör även legalitetsprincipen nämnas. Legalitetsprincipen delas generellt in i fyra 

krav, föreskriftskravet, analogiförbud, retroaktivitetsförbudet och bestämdhetskravet. Även 

objektivitetsprincipen är av betydelse för att utröna frågor om rättssäkerhet inom skatterätten.  

 

Praxis som behandlar CFC-reglernas tillämpning när det föreligger ett skatteavtal är mycket 

sparsam. RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not. 61 är bägge två mycket kontroversiella och 

ifrågasatta domar, som tangerar gränsen för vad som är rättssäkert. I dessa domar har företag 

begärt förhandsbesked från SRN om konkurrensen mellan CFC-reglera och skatteavtalet 

mellan Sverige och Schweiz. I bägge besluten från SRN konstaterades att CFC-reglerna hade 

företräde framför gällande skatteavtal. Dessa beslut överklagades till Regeringsrätten som 

fastslog att CFC-reglerna har företräde över skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. 

 

RegR gjorde i bägge fallen bedömningen att Sverige hade avstått från skatteanspråk när 

skatteavtalet ingicks och att avtalet fått intern verkan genom svensk lag. Domstolen resonerade 

vidare att denna lag inte har företräde över annan svensk lag samt att Sverige vid en senare 

tidpunkt kan utvidga skatteanspråket. Domstolen konstaterade också att vid konkurrens mellan 

två lagar så ska principerna om regelkonkurrens tillämpas. Domstolen fastslog därmed att CFC-

reglerna har företräde över skatteavtalet, detta för att reglerna tillkommit efter att skatteavtalet 

blivit svensk lag. Domstolen konstaterade också att hur detta påverkar individen saknar 

betydelse.  

 

Dessa konstateranden av RegR bör starkt ifrågasättas, detta för att två viktiga delar av 

rättssäkerheten är förutsägbarhet och föreskriftskravet. Svåra och komplicerade fall kommer 

aldrig i praktiken att kunna lösas genom ett ja eller nej. Kravet på förutsägbarheten innebär inte 

att juridiska avgöranden alltid är logiska och följer gällande rättsnormer, detta är ett för naivt 

synsätt. Det kan komma att krävas en lång och rationell argumentation för att nå ett rimligt 

beslut. Att domstolen i dess beslut bortser från huvudregeln, vilket är att skatteavtal har 

företräde framför svensk rätt är djupt oroande. Dessa domar försvårar mycket för skattskyldiga 

företag och privatpersoner. Dessutom försämras förutsägbarheten avsevärt. Förutsägbarheten 

kan inte anses vara upprätthållen om domstolen i sin bedömning helt bortser från de 

folkrättsliga principerna, samt att skatteavtal generellt ska ha företräde framför svensk rätt.  
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När legalitetsprincipen behandlas så berörs föreskriftskravet. Föreskriftskravet ställer krav på 

konsekvenstänk. Att Regeringsrätten väljer att inte lägga någon tyngd i vad besluten kan 

resultera i för privatpersoner och företag bryter mot legalitetsprincipen. Detta för att många 

vänder sig till skatteavtalet för att bilda sig en uppfattning om deras skyldigheter och rättigheter. 

Ingås ett avtal ska utgångspunkten vara att avtalet ska följas, vilket fastslås i folkrättsliga 

principer. Inom legalitetsprincipen behandlas även ett bestämdhetskrav, vars syfte är att skapa 

en tydligare reglering. Bestämdhetskravet kan komma att ha påföljder även vid tillämpning av 

gällande rätt. Tydligare tillämning av gällande rätt är viktigt för att upprätthålla rättssäkerheten 

inom skatterätten. I de ovan nämnda rättsfallen ställer jag mig starkt kritisk till att en tydlig 

tillämpning av gällande rätt skett och har svårt att se hur skattejurister såväl som lekmän ska 

kunna tolka hur gällande rätt ska tillämpas.  

 

I SRN 35–18/D har bolaget begärt ett förhandsbesked huruvida CFC-reglerna skulle bli 

tillämpliga och om bolaget skulle beskattas löpande för inkomsterna. SRN började med att 

utröna om företaget kan anses vara ett utländskt bolag, detta eftersom det är en förutsättning för 

att CFC-reglerna ska vara tillämpliga. SRN ansåg det styrkt att DISC-bolaget hör hemma i en 

stat som Sverige ingått ett skatteavtal med, samt att det DISC-bolaget är skattskyldig till 

inkomstskatt i Amerika. SRN konstaterar att reglerna om hemvist i skatteavtalet punkt 4 är av 

betydelse för om skattefriheten som gäller DISC-bolag ska gälla. Trots att DISC-bolag är 

undantagna bolagsskatt i den delstat där företaget är hemmahörande, ansåg SRN inte att det 

förelåg någon anledning att tolka skatteavtalet som att bolaget inte skulle anses ha sin hemvist 

i Amerika. SRN resonerade vidare att kravet på skattskyldighet endast är ett formellt krav som 

inte påverkas av intern rätt. SRN konstaterar därmed att företaget utgör ett utländskt bolag. 

Därmed är CFC-reglerna tillämpliga och med anledning av att DISC-bolag inte betalar 

bolagsskatt klassas företaget som lågbeskattat under huvudregeln. Kompletteringsregeln 1 blir 

tillämplig för att undanta bolaget från CFC-beskattning. Kompletteringsregel 1 kan tillämpas 

med anledning av att bolaget har hemvist i Amerika, samt dessutom är skattskyldigt i Amerika. 

SRN konstaterar därmed att bolaget inte ska utsättas för CFC-beskattning. 

 

I förhandsbeskedet från SRN har CFC-reglerna tolkats på ett sätt som överensstämmer med 

skatteavtalet mellan Sverige och Amerika. I förhandsbeskedet har SRN tillämpat skatteavtalet 

för att bestämma bolagets hemvist. Därefter använder sig SRN av kompletteringsregel 1 för att 

konstatera att bolaget inte utsättas för CFC-beskattning till följd av skatteavtalet. En central del 

av rättssäkerheten är förutsägbarheten och i förhandsbeskedet från SRN har nämnden på ett 

logiskt sätt tillämpat både gällande regler samt skatteavtalet utan att äventyra förutsägbarheten. 

Vad gäller föreskriftskravet så innefattar det dels kravet på stöd i föreskrift samt kravet 

konsekvenstänk. SRN har tillämpat gällande rätt på ett adekvat och korrekt sätt där 

skatterättsavtalet har tagits hänsyn till och använts för att fatta ett beslut. Skatterätten för 

individer är en av de mest inskränkande ingrepp som en stat kan tillämpa för individens 

ekonomiska förhållande. Föreskriftskravet samt kravet på förutsägbarhet kan till skillnad mot 

föregående fall inte anses brutet. Såldes har SRN i förekommande fall enligt min mening 

upprätthållit rättssäkerheten.  

 
I RÅ 2011 ref. 11 begärde företag X förhandsbesked och undrade om inkomsten från Y som 

kommer från varumärkeshantering i den aktuella strukturen, eller om verksamheten överförs 

till särskilt bolag utgör inkomst från finansiell verksamhet enligt CFC-reglerna. SRN 

konstaterade att i bägge de nämnda fallen så utgör verksamheten en finansiell verksamhet i 

enlighet med bilaga 39 a IL och därmed blir inkomsten CFC-beskattad. Förhandsbeskedet 

överklagades till RegR. Domstolen valde i dess bedömning att undersöka det ursprungliga 
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förslaget till CFC-reglerna, där det knöts till passiv verksamhet i utländska företag. Begreppet 

passiv verksamhet byttes ut till finansiell verksamhet, detta dock utan en definition av vad 

begreppet finansiell verksamhet innebär. Domstolen valde att hämta vägledning från förslaget 

till lag om bank- och finansieringsrörelse och en förutsättning för att verksamheten ska kunna 

omfattas av begreppet är att det förekommer finansiella inslag som är mer påtagliga. Domstolen 

konstaterar att det inte föreligger inslag som är mer påtagliga, således ändrades 

förhandsbeskedet och inkomsten ska därmed inte CFC-beskattas.  

 

I denna dom har RegR konstaterat att begreppet finansiell verksamhet som nämns i bilaga 39 a 

IL inte ska innefatta varumärkeshanteringen. Domstolen har med denna dom fastslagit att 

verksamheten som bolaget bedrev inte ska CFC-beskattas och därmed omfattas inte 

varumärkeshanteringen av finansiell verksamhet som nämns i bilaga 39 a IL. Föreskriftskravet 

i det här fallet är att anses som upprätthållet av domstolen. Domstolen ändrade 

förhandsbeskedet med anledning av att den inte ansåg det föreligga sådana finansiella inslag 

som förarbetet krävde. Således har SRN via förhandsbeskedet äventyrat rättssäkerheten och i 

den händelse förhandsbeskedet ej skulle överklagats till domstol skulle ett beslut som strider 

mot gällande rätt negativt påverka företaget. 

 

Även bestämdhetskravet kan anses brutet, detta för att utelämnandet av en tydlig definition av 

vad finansiell verksamhet i lagen innebär har bidraget till oklarheteter. Det finns ingen klar 

gräns för när en föreskrift är att anses som bestämd eller obestämd och det finns heller inte 

någon skatteföreskrift som påstår att en obestämd skatteföreskrift är ogiltig. Trots att 

bestämdhetskravet ställer krav på att föreskrifter ska vara klara och tydliga finns det ingen klar 

definition av begreppet.  

 

5.1 Slutsats  
 
Efter att ha behandlat CFC-reglerna och relevant praxis kan det konstateras att Skatteverkets 

offensiv mot skatteplanering tangerar och ibland går över gränsen för vad som är att beakta som 

rättssäkert. RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not. 61 är två bra exempel på när domstolen avkunnat 

domar som sätter rättssäkerheten på spel. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 

Skatteverkets offensiv mot skatteplanering inte till fullo är att beakta som helt rättssäker när det 

kommer till den rättsliga bedömningen vid förekommande av skatteavtal.  
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